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KALENDOLOGIO
Rimarko pri la kalendara reformo.

Je la interesa artikolo de Sr0 Gr o s c l a u d e ini deziras rimarki, ke oni pov- 
os per malgranda aliigo faciligi la alprenon de la tre dezirinda reformo. 
Mi timas, ke la du lagoj sen dato & sen rilato al la semajno ŝajnos al mulle 
da homoj Iro strangaj. Por atingi la celon, sufiĉas alpreni nur la jenajnA
regulojn : «Ciu jaro, & en superjaroj ĉiu jarduono, komencas kaj finas per 
dimanĉo. La unua monato de ĉiu jarkvarono enhavas 31, kaj neniu monato 
malpli da 30 lagojn. Pasko eslas la 8 da aprilo». Cio alio restas kiel nun. 
Ni ricevas per tio la jenan (iksan dattabelon :

* Nur en Decembro de ĉiu jaro & en Junio de superjaroj.

Januaro, Aprilo Februaro, Majo Marto, Junio,
Septembro. DecembroJulio , Oktobro Aŭgusto► . Novembro

Dimanĉo .... 1 8 15 99M 29 5 12 19 26 3 10 17 24Lundo . . . 9— 9 16 23 30 ■ — 6 13 20 27 4 11 18 25Mardo............. 3 10 r 24 31 _ 7 14 21 28 5 12 19 26Merkredo . . .< 4 11 IS 25 — 1 8 15 22 29 - - 6 13 20 27
Ĵaŭdo ............. 5 12 19 26 — 2 9 16 23 30 —— 7 14 21 28
Vendredo . . . 6 13 20 27 — 3 10 17 24 ■— — 1 8 15 22 29
Sabato............. 7 14 21 28 — 'i 11 18 25 — 9«M 9 16 23 30
Dimanĉo .... (31*)

A
Sangoj de dato kompare kon la nuno estos nur en la monatoj Marto ĝis 

Augusto, po 1 aŭ 2 tagoj, en Januaro, Februaro & Septembro ĝis Decembro1 
neniu. En la jaro 1911 la laste nomitaj ses monatoj de la nuna kalendaro

1 En superjaroj ankaŭ en Aprilo kaj Junio.
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akordiĝas tute, en datoj & semajnoj, kun la proponata; do cu ili la enkon- 
duko de la reformo estus plej oportuna. La samaj kondicoj revenos en 
Septembro ĝis Decembro 1916. Kompreneble, estas tre dezirinde, ke 
Kuŝujo samtempe alprenu la novan kalendaron. & eble la reformo estus
forla rimedo por liberigi ĝin de ĝia « malnova stilo »; ĉar ĝi certe ne dezir-
os pligrandigi ankoraŭ sian solecon kalkulante eĉ la semajnojn alie kiel
Europo. Nova, tute internacia, racia 
akceptinda, ol la «Gregoria stilo», 
ordionajon de fremda eklezio.

kalendaro eble al la Kusoj estos pli 
kiun ili delonge kutimis rigardi kiel 

Prof. Dr W. Kŭppe n ,
Hanibmg Gemi.).

Pri reformo de l Kalendaro.

Dum la lastaj monatoj oni en la Esperantistaj gazeloj midie skribis 
pri reformo de Ikalendaro. Arlikoloj pri lin temo aperis en Germana 

Esperantisto, en Svisa Espero, en t nternacia Scienca Revuo kaj en 
Esperanto. Sed ne nur 
reformo de I kalendaro: la 
k. a., 
kiam oni povas konsideri tiun reformon, ne pin kiel utopion seii 
kiel praktikan dezirindajon bahian efektivig-onlan.

La reformprojekto de Sr°Ĵ Armelin kaj Grosclaude estas praktika 
pro lio, ke g"i enkondukus nur malmultajn s^ang^ojii en la nuna 
kalendaro kaj atingus tamen regulecon preskaŭ perfektan. G'i kon- 
sistas el apartigo de limna f 
semajna : gda nomo estus nek dimanco, nek lundo, k.t.p.,

I-D ------
k.t.p. dejanuaro, sed simple tago nula au mitingo kaj tio 

ĉar en

en Svisa Espero, en
en la Esperantista gazetaro oni diskutis pri 

nacilingvaj gazetoj, la komerc-crambroj, 
interesigas ankan pri la afero. Sajnas do, ke lempo venis

tago de Ijaro; tiu tago esttis ekster- 
sed simple 

novjar-tago; lin lago eslus ankan ekstermonata : gd estus nek la l". 
nek la 2", 
alportus nenian malhelpon al komerco nek al ĉiutaga vivo, 
ciuj civilizaj landoj la novjara tago estas festotago.

Restus do en la kalendara jaro 364 lagoj divideblaj lan egalaj duon- 
jaro j kaj kvaronjaroj.

G*iu kvaronjaro enhavus 91 lagojn, t.e. precize 13 semajnojn 
3 monatojn (da 30, 30 kaj 31 tagoj).

En la superjaroj oni aldonus duan ekstertagon an supertagon inter 
la 31“ de junio kaj la 1" de julio.

Tia estas la generala senco de la reformprojekto, kaj certe neniun 
pli bonan an pli praktikan oni povus elpensi. Tamen ne sangante 
la gheneralan ordon de rprojekto oni povas diskuti pri ties detaloj.

an
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1“ Duonjaro
i1 Kvaronjaro l= 91 tagoj) ?a Kvaronjaro (= 91 togoj)

Januaro
1 Dimanco
2 Lundo
3 Mardo
4 Merkredo
5 Ĵ audo
6 Vendredo
7Sabato

8 Dimanco
9 Lundo

10 Mardo
11 Merkredo
12 Ĵ audo
13 Vendredo
14 Sabato

15 Dimanc o
16 Lundo
17 Mardo
18 Merkredo
19 J audo
20 Vendredo
21 Sabato

22 Dimanc o
23 Lundo
24 Mardo
25 Merkredo
26 J audo
27 Vendredo
28 Sabato

29 Dimanco
30 Lundo
31 Mardo

Februaro
1 Merkredo
2 J audo i
3 Vendredo
4 Sabato

5 Dimanco
6 Lundo
7 Mardo
8 Merkredo
9 J audo

10 Vendredo
11 Sabato

12 Dimanco
13 Lundo
14 Mardo
15 Merkredo
16 J audo
17 Vendredo
18 Sabato

19 Dimanc o
20 Lundo
21 Mardo
22 Merkredo
23 Ĵ audo
24 Vendredo
25 Sabato

26 Dimanc o
27 Lundo
28 Mardo
29 Merkredo
30 Ĵaudo

Marto
1 Vendredo
2 Sabato

3 Dimanco
4 Lundo
5 Mardo
6 Merkredo
7 J audo
8 Vendredo
9 Sabato

10 Dimanc o
11 Lundo
12 Mardo
13 Merkredo
14 Ĵ audo
15 Vendredo
16 Sabato

17 Dimanc o
18 Lundo
19 Mardo
20 Merkredo
21 Jando
22 Vendredo
23 Sabato

24 Dimanco
25 Lundo
26 Mardo
27 Merkredo
28 J audo
29 Vendredo
30 Sabato

Aprilo
1 Palma Dim.
2 Lundo
3 Mardo
4 Merkredo
5 Ĵ audo
6 Sta Vendredo
7 Sabato

8 PASKO
9 Lundo

10 Mardo
11 Merkredo
12 Ĵ audo
13 Vendredo
14 Sabato

15 Dimanco
16 Lundo
17 Mardo
18 Merkredo
19 J audo
20 Vendredo
21 Sabato

22 Dimanco 
[23 Lundo
24 Mardo
25 Merkredo
26 Ĵ audo
27 Vendredo
28 Sabato

29 Dimanc o
30 Lundo
]31 Mardo

Majo
1 Merkredo
2 J audo
3 Vendredo
4 Sabato

5 Dimanc o
6 Lundo
7 Mardo
8 Merkredo
9 Ĵ audo i

10 Vendredo'

11 Sabato

12 Dimanco
13 Lundo
14 Mardo
15 Merkredo
16 Ĵ audo
17 Vendredo
18 Sabato

19 Dimanco
20 Lundo
21 Mardo
22 Merkredo
23 Ĵ audo
24 Vendredo
25 Sabato

26 PENTEKOSTO
27 Lundo
28 Mardo
29 Merkredo
30 J audo

Junio
1 Vendredo
2 Sabato

3 Dimanc o
4 Lundo
5 Mardo
6 Merkredo
7 J audo
8 Vendredo
9 Sabato

10 Dimanc o
11 Lundo
12 Mardo
13 Merkredo
14 Ĵ audo
15 Vendredo
16 Sabato

17 Dimanc o
18 Lundo
19 Mardo
20 Merkredo
21 J-audo
22 Vendredo
23 Sabato

24 Dimanc o
25 Lundo
26 Mardo
27 Merkredo
28 Ĵ audo
29 Vendredo
30 Sabato

31 (Supertago).

K A C I kN I > A KO

II Duonjaro
Kvaronjaro (= 92 tagoj)

Decembro
1 Vendredo
2 Sabato

3 Dimanc o
4 Lundo
5 Mardo
6 Merkredo
7 J audo
8 Vendredo
9 Sabato

10 Dimanc o
11 Lundo
12 Mardo
13 Merkredo
14 Jando
15 Vendredo
16 Sabato

17 Dimanco
18 Lundo
19 Mardo
20 Merkredo
21 Jando
22 Vendredo
23 Sabato

24 Dimanco
25 KRISTNASKO
26 Mardo
27 Merkredo
28 J audo
29 Vendredo
30 Sabato

31 Silvestro.

3a Kvaronjaro (= 91 lagoj)
Julio

1 Dimanco
2 Lundo
3 Mardo
4 Merkredo
5 Ĵ audo
6 Vendredo
7 Sabato

8 Dimanco
9 Lundo

10 Mardo
11 Merkredo
12 J audo
13 Vendredo
14 Sabato

15 Dimanco
16 Lundo
17 Mardo
18 Merkredo
19 J audo
20 Vendredo
21 Sabato

22 Dimanco
23 Lundo
24 Mardo
25 Merkredo
26 J audo
27 Vendredo
28 Sabato

29 Dimanco
30 Lundo
31 Mardo

Augusto
1 Merkredo
2 J audo
3 Vendredo
4 Sabato

5 Dimanco
6 Lundo
7 Mardo
8 Merkredo
9 J ando

10 Vendredo
11 Sabato

12 Dimanco
13 Lundo
14 Mardo
15 Merkredo
16 Ĵ audo
17 Vendredo
18 Sabato

19 Dimanco
20 Lundo
21 Mardo
22 Merkredo
23 Ĵ audo
24 Vendredo
25 Sabato

26 Dimanc o
27 Lundo
28 Mardo
29 Merkredo
30 Ĵaudo

Septembro
1 Vendredo
2 Sabato

3 Dimanco
4 Lundo
5 Mardo
6 Merkredo
7 J audo
8 Vendredo
9 Sabato

10 Dimanc o
11 Lundo
12 Mardo
13 Merkredo
14 Ĵ audo
15 Vendredo
16 Sabato

17 Dimanco
18 Lundo
19 Mardo
20 Merkredo
21 J audo
22 Vendredo
23 Sabato

24 Dimanco
25 Lundo
26 Mardo
27 Merkredo
28 Ĵ audo
29 Vendredo
30 Sabato

Oktobro
1 Dimanco
2 Lundo
3 Mardo
4 Merkredo
5 J audo
6 Vendredo
7 Sabato

8 Dimanc o
9 Lundo

10 Mardo
11 Merkredo
12 J audo
13 Vendredo
14 Sabato

15 Dimanc o
16 Lundo
17 Mardo
18 Merkredo
19 J audo
20 Vendredo
21 Sabato

22 Dimanco
23 Lunda
24 Mardo 24 Vendredo
25 Merkredo 25 Sabato
26 Ĵ audo
27 Vendredo
28 Sabato

29 Dimanco
30 Lundo
31 Mardo

Novembro
1 C iuj sanllul.
2 J audo
3 Vendredo
4 Sabato

5 Dimanco
6 Lundo
7 Mardo
8 Merkredo
9 J audo

10 Vendredo
11 Sabato

12 Dimanco
13 Lundo
14 Mardo
15 Merkredo
16 J ando
17 Vendredo
18 Sabato

19 Dimanco
20 Lundo
21 Mardo
22 Merkredo
23 J audo

26 Dimanco
27 Lundo
28 Mardo
29 Merkredo
30 J ando
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Jam proponis Prof. Ko ppe n el Hamburgo ’, ke anstataŭ krei ek- 
stersemajnan kaj ekstermonatan lagon, oni nomu la 365*" tagon : 
Dimanco, 3P de decembro. Tiamaniere la monatoj januaro, aprilo, 
julio, oktobro kaj decembro bavus 31 tagojn, kaj la ceteraj nur 30. 
Sed ĉar la jaro ankaŭ komencus per dimanco P de januaro, oni 
havus du sinsekvajn tagojn nomitajn ambaŭ dimanco, kaj tio ŝajnus 
tiel stranga kiel la kreo de tago ekstersemajna.

Tamen la propono de prof. Koppen estas bona en tiu rilato, ke li 
komencigas la jaron per dimanco (kaj ne per lundo, kiel proponas 
prof. Grosclaude); tio estaspli logika, ĉar la unua tago de 1’semajno 

estas dimanco kaj ne lundo.

En la propono Koppen la 5-dimancaj monatoj estas la unua 
monalo de ciu kvaronjaro (januaro, aprilo, julio kaj oktobro;, kaj tio 
ankaŭ estas profito kompare al propono Grosclaude, ĉar tiam la 
365“ tago de I jaro povas esli nomata : 31" de decembro.

Oni povas do kunigi ambaŭ proponojn Grosclaude kaj Koppen, 
tiamaniere, ke la superflua 365" tago estus ekstersemajna seti ne 

ekstermonata (rar g-i eslus la 31" de decembro, sed g-i ne estus se- 
majna tago). Gri do ne eslus nomita dimanco sed (‘kzemple silvesDo.

Alia profito ricevita per liu s-angeto en la Armelin-Grosclaude 
kalendaro estas, ke en la superjaroj la 366* tago eslus tago ekster- 
semajna sed ne ekstermonata (ĉar g-i eslus la 31' de junio,. Oni

povus nomi g-in supertago.

Grava lakto ankaŭ estas, ke la cifera numerado de la tagoj estas
tiel seninterrompa de el komenco ĝis lino de 1’jaro. kaj ankan ke 
la 1" de januaro eslas lakte la unua lago de Ijaro; en la projekto 
Grosclaude la 1" de januaro estas dua lago de I jaro kaj tio estas 
tre maloportuna, ĉar tiel la 2’ de januaro estas la 3" tago, la 3" de 

januaro la 4® tago, k.t.p.

Mi do fine proponas la nevarian kalendaron, e-i apude metitan.

Rene n e Sa i;s s i r e .
Ĝenevo (Svis.).

1 Vidu Germana Esperantisto, junio 1910 & ĉi tiun numeron de I. Se. II.
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TEĤNOLOGIO
Elektra ŝtalfabrikado.

De kelkaj jaroj oni provadas uzi elektrajn fornegojn por fandi metalojn. 
Speciale oni laboradis por fari feron kaj stalon per tiu ĉi procedo, kiu estas 
pli malkara & samtempe pli bona ol la antaŭa.

Tiuj ĉi eksperimentoj nun estas tiel progresintaj, ke la rezultato ko- 
mencas karakterizi la estontan metodon de ŝtalfabrikado.

A

Gi sin distingas de la antaua metodo de koaksofandfornego per la fakto, 
ke la altaj gradoj de temperaturo estas naskitaj per elektra fluo je granda 
intenseco.

l iu fluo starigas analogian induklluon en la disrompitaj metalpecoj kaj 
aparte oni kondukas helpfluon senpere al la skorio au al la fluanta metalo.

La necesaj kalorioj estas pli malkare ricevitaj per la elektra fluo ol per 
brulado de koakso en kuvfornego, kompreneble speciale en lokoj, kien la 
aĉetita koakso estas transportota je grandegaj elspezoj.

Ni donu al niaj legantoj la jenajn informojn pri la maniero de ŝtal- 
fabrikado, laŭ kiu ĝi fariĝas en la fabriko « Joessing/jordo » en Norvegujo 
proksime de bona haveno por ŝipoj de ĉiu profundireco.

l nu ĉevalpovo sur la turbinakso kostas ĉiujare $ 8.25. Per tiu sumo la 
konstruo de akvofalo estas procentumita & amortizita.

La socio « Trollhattan » en Svedujo kalkulas laŭ jf 9.35.
La establokostoj de moderna kuvfornego por liverado de ŝtalo estas 

ĉiam afero de milionoj. Sed Stalfandejon funditan sur uzo de elektro oni 
havas por 5 ĝis (>000 kun liverpovo de ĉirkaŭ po 3500 milkilogramoj 
(tunoj; ĉiujare.

Se oni faras kalkuladon oni vidas tiamaniere, ke la elspezoj de elektra 
establo kompare kun tiuj de koaksa kuvfornego estas kiel l al 2 ĝis 3.

Sed plej rimarkinde estas, ke la kostoj de elektra establo, almezurita al 
la kvantoj plej uzitaj ĉe la grandaj konsumantoj, ne estas pli grandaj porla 
koncernitaj metiejoj, tiel ke tiuj ĉi trovas multfoje sian profiton per kon- 
struo de propra fandforno sur ia loko de Inmetiejo.

Oni kompreneble havas diversajn tipojn de fornoj, sed ĉi tie ni nur pri- 
skribas, lau oficialaj antaŭ ni metitaj dokumentoj, tiun formon, kiu estas 
uzata en la ŝtal fabri ko « Joessingfjord » en Norvegujo, konstruita de Sr0 
Inĝeniero Alli. Iliorth.

La forno akceptas ŝarĝon de 5000 ĝis 0000 kg., kiuj bezonas fandtempon

1 La regolando a Norvegujo » estas la okcidenta parto de 1'Skandinava duoninsulo, 
kun linioj al Svedujo, Rusujo, Norda Glacimaro & Nordmaro. Ĉefurbo Kristiania.



202 Brvnjulf .1" Kl in g e n b e h g  : Elektra ^talfabrikado.

'2h — horan Oni konjektas ĉiujare elpreni 3500000 kg = 3500 t. ilŝtalon
tute same bonan, kiel estas la ShefTielda fanduja ilŝlalo.

Estas eerte karakteriza okazo, ke patentoj pri la sama 
petitaj la 5,n de majo 190(5 de Sro .1. Iliorth en Kristiania,

fandideo estis
Norvegujo, kaj

la 6an de majo 1906 cle la germanaj H6chling’sche Risan— A Stahlwerke & 
JP. Rodenhaiiser.

La germana imperia patentoficejo garantiis la privilegion 
patentko nvencio.

lau internacia

La diferenco inter la du patentoj estas tute videbla, se oni komparas 
figurojn l & 2, kiuj montras la Rochlingfornon kun figuroj 3 & 4, kiuj 
montras fornon de Iliorth. La unua estas tubtransformatoro, Ia dua tavol- 
transformatoro.

Plie, ĉe la unua, helpfluo liveras al la Hua metalo por hejti spacon de 
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skorio & de prilaboro, ĉe la dua, la helpfluo estas metita al Ia tavolo de 
skolio tiamaniere, ke oni kunigas la profitojn de induka forno kun tiuj de 
lumarka forno.

La indukforno nome estas plej profitebla por hejti ŝarĝon, dum la 
Rimarka fluo estas taŭga por formigo de skorio & por rafinado.

Fig. 3.

I.a  varmo estas Ire malfacile kondukata el lumarko iranta de super la 
fandbano al ĝia profundo.

I.a elektra indukforno estas, teorie komprenite, transformatoro kun mal- 
longe komutitaj, sekundariaj ĉirkaŭvolvaĵoj. I.a flua metalbano enmetitas 
kiel sekundarai volvaĵo, kies « ohm-» a kontraŭstarajo estas aranĝita per 
bone alfarita elektra ŝargo.

Krom tio la uzino de J 6ssuig/ĵordo akceptis la lornon & ĝiajn specialajn 
aranĝojn de indukfluoj pro la grava celo krei kiel eble plej malmulte da 
fe rokirloj.

I iaj ferokirloj en la Huanta maso detruas tre rapide la nebrideblajn 
vandojn de Ffandujo.

En la tavo!transformatoro, la primaria & la sekundaria volvaĵoj estas 
arangitaj unu super la alia ĉirkaŭ komuna akso. Estas evidente, ke fortlinia 
kampo de 1 unua devas ĉirkaŭpreni ankaŭ la alian volvaĵon; dume tiuj ĉi 
devas esli tiel arangitaj, ke la disvolviĝo de fortlinioj estu plej eble 
evitata.
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I^a tavoltransformatora forno de Iliorth havas la superecon, ke la dis- 
volviĝo de fortlinioj per la kvar volvaĵoj estas malpli granda ol ĉe la lub- 
transformatora forno. Laŭ tio la responda fazdiferenco inter la forteco de 
ilurondiro kaj la tensio estas malpligranda.

En la sekvanta tabelo Ja fazdiferenco estus ĉerpita el la « elektroĥemia & 
metalurgia industrio » kaj markita per cos

K\V Voli.

Pe
ri

od
oj

Cos or

Elprenaĵo en kg. :
Produktaro en kg. 

duni 24 horoj.

Malva rma 
ŝargo.

Fluanta 
ŝarĝo.

M al varma 
ŝarĝo.

Fluanta 
ŝarĝo.

175 500 50 0.80 699 998 4192 15966

350 3000 50 0,60 2096 299'i 12370 48353

550 3000 25 0,65 3493 4990 20956 79832

750 3000 25 0,60 4575 6985 29338 111765

La ciferoj de tiu tabelo montras la rilaton de Rŭchlingforno kun granda 
enmeta kapableco, ĝusta dikeco kaj okazo por rafinado.

Ĉe la forno de Jŭssingfjordo estas uzata tensio da 250 voli. La nombro 
de periodo estas 12,5. La Iluo povas laŭ kvanto da nutraĵo altiĝi ĝis 17 
aŭ 18.000 amperoj, kiam oni uzas 5000 ĉevalpovojn po 75 kg sek.

« The ironmonger » 15 5 09, paĝo 40, kaj Ttmes 20 5 09 diras koncerne 
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tubtransforinatoraj fornoj, ke ili ĝenerale ne taŭgas por plia pligrandiĝo, 
ĉar la perdoj estas tro grandaj, & sekve cos y tro malgranda por la praktiko.

La Hiorth’a forno havas proporcie tre kvietan banon kaj dikas tre bone, 
lan metalurgia & elektra rilatoj. Cos <jp ĝenerale estas inter 0,75 &0,80; 
escepte oni eĉ atingis 0,84. l iu ĉi favora rezultato estas konsekvenco 
supre citita parligo de volvaĵoj. Per ĝi oni ricevas pli grandan surfacon

de 
de

1 bano proporcie al la profundo & samtempe ties kvietecon. Oni ankaŭ 
profitas pli grandan spacon por rafinado, nutrado & elprenado de Vsko rio.

La magneto estas fermita kvarlatero, farita el kunmetitaj, maldikaj fer- 
ladoj (0,5,nm diko) kun papero interne.

Fandujoj eslas aranĝitaj ĉirkaŭ ĉiuj vertikalaj Hankoj de 1'magneto.
La spaco inter la fandujoj estas por rafinado, nutrado & elprenado de 

skorio; tiu laboro fariĝas sen ĝeno de la superkuŝanta volvaĵo. Tiu ĉi & la 
magneto eslas memmalvarmiĝantaj. La magneto ankaŭ malvarmiĝas per 
ĉirkaŭmetita spirala tubcilindro trafluata de akvo.

La submetita tavolvolvajo, formita kiel tubo, estas daŭre malvarmigata 
per akvofluo.

Figuroo montras la fornon en Jossingfjordo kiel renverseman fornon, 
movitan sur radoj per hidraŭlika premado.

Antan renverso la superkuŝanta volvaĵo devas esti levita & la verso de 
1 preta ŝtalo povas fariĝi sen ĝeno de l’magneto.

Oni ankaŭ vidas ke la aliro al la masonaĵo pro eventualaj riparoj estas 
facila.

Kiam oni aranĝas multfaca!) alternan fluon & tiun ĉi konstruon de la 
primariaj volvaĵoj, tiam la (povo de 1’forno, ĝia diametro & la surfaco de

9
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1’metalbono— ĉio povas treege pligrandiĝi, ĉar la primarii» kaj sekundaro» 
facile povas sekvi unu la alian dum la pligrandiĝo.

La ĉefan diferencon inter ordinara Thomas relŝtalo & elektra relŝtalo 
montras tabeloj : kies represigo ĉi tie pro lokaj kaŭzoj ne estas ebla.

La kombineco de Telektra relŝtalo similas la ordinaran relŝtalon. La pli- 
alta valoro de karbo korespondas al la plialta romplimo.

La prezoj de produktado ĝis nun atingitaj estas ’ : 
por fortprezo de /AS' = 0,009716 po kilovathoro ; 
por fluanta ŝarĝo; 
ordinara ŝtalo 33,33
relŝtalo » 40,71
ŝtalo por vaporkaldroncgo » 41,26

Sed estas antaŭvideble, ke liuj ĉi prezoj tre baldaŭ povos malaltiĝi per 
malpliiĝo de 1'elspezoj por forto. Gi estas por forno de 736 K\V° povo: 

kun malvarma ŝarĝo 17 °/0 
kun fluanta ŝarĝo 14,7 °/0

La kostoj de forto povas kalkuliĝi laŭ ‘/6 de lantaŭcititaj prezoj, do : 
por malvarma ŝarĝo 3,31 °/0 
por fluanta ŝarĝo 2,79 °/0

La ŝparo estas do koresponde 13,69 °/0 & 11,91 "0.
Plie oni devas scii, ke la elŝarĝu de ordinara fandŝtalo, de pli simpla, 

ĉifonaja fero estas havebla por prezo, kiu permesas senperan konkuradon 
kontraŭ fandforno farita en nekontinua kupolforno 
komercoj & ma ŝi naj fandaĵoj.

La interrompoj en tiu ĉi fornoj nome kaŭzas multe da 
Post nelonge la konkuro demandos kun profito ŝtalon 
ĝis nun liveritaj en fandfero.

La postuto pri ŝtalo en 
rifuzebla.

El Svedojn oni ankaŭ raportas provojn pri elektra 
pruvis, ke la procedo sin prezentas kiel praktike kaj ekonomie farebla.

Oni jam en « I)omnarfvet’a » uzino projektas ĉiujaran produktadon 
100,000 t. da elektroŝtalo.

La prezoj de ŝtalo en proksima estonto povas ĝenerale sin prezenti 
tiamaniere, ke « Bessemer-Siemens, Martin » sheet bars tubŝtalo, kiu nun 
estas aĉetata por proksimume 60 estos liverebla por prezo de produkt- 
ado mezvalore de $ 38,51.

La tutmonda ŝtalproduktado estas [ili ol 30 milionoj da tunoj; do la 
ŝparo estos tre rimarkinda.

Aranĝis lau literaturaj fontoj por I.S.R.
Br v n ju l f  J" Kl jn g e n b e r g , Kristiania.

uzita eu multajkaj

ĉiaj rei- pontmaterialoj

ĉe
perdo de varmo, 
multaj objektoj

estas jam nun ne

metai famio kaj ili

de

* Laŭ V. En g e l h a r t  «Atalo kaj fero» 1905 & elektrorhem & melaltirgiral indtistry. 
June 1909.
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PSI Ĥ0 LOGIO
t

La principoj de psiĥologio.

(populare klarigitaj)
(sekvo) & fino

20. Simpatio.

Pri la sentim entoj kaj afektoj de aliaj hom oj ni povas juĝi el la ŝanĝoj 

en ilia m ieno, m ovoj, sono kaj intonacio de voĉo k.t.p. A ktiva estas tie ĉi 

la principo de asociado : en la stato de afekto ĉiuj hom oj kondutas pli 

m alpli laŭ unu kaj sam a m aniero. Tiu konduto estas en nia intelekto  

asociata kun la afektoj, kiuj ĝin akom panas. Se ni do ekvidos ĉe la aliaj 

tian  konduton, kiun  ni konas el la propra sperto, kiel la  eksteran  esprim on  

de kelkaj afektoj kaj sentim entoj, tiam tiuj ĉi afektoj kaj sentim entoj 

ankaŭ en ni leviĝos, se io nur ne m alhelpos en ĉi tio.

La m alhelpo, plie, en la naskiĝo de iu sentim ento aŭ afekto  estas en la 

unua vico la ĉeesto de iu alia afekto kaj sentim ento m alkonsenta kun ĝi. 

Por ke ni povu senti la afektojn kaj sentim entojn de aliaj hom oj, ni devas 

esti kontraŭ ili ne kolerigitaj, ne sentim enti por ili nebonvolon, ne m alam i 

ilin. A m ikaj kaj alm enaŭ ne m alam ikaj sentim entoj kontraŭ la hom oj ne 

estas ja nura kondiĉo de la elsentado de iliaj afektoj kaj sentim entoj per 

la sim patio.

Por ke la konduto  de iu horno povu veki en ni la  sentim enton, spertatan  

de li. estas necese, ke tiu ĉi sentim ento estu konata al ni el la propra  

sperto, ĉar kontraŭe, ĉiuj liaj m ovoj kaj ŝanĝoj de la konduto estos al ni 

kvazaŭ la esprim oj de la nekonata, aŭ alm enaŭ m alhone konata lingvo. 

K iu neniam  estis m alsata, tiu estas nur iom e kapabla elsenti la senti- 

m enton  de la m alsato, turm entanta aliajn hom ojn. La baza principo estas, 

ke ni des pli facile elsentas per la sim patio afektojn de aliaj hom oj, ju pli 

ili estas sim ilaj al ni en la m aniero de la esprim o de siaj afektoj kaj de 

ilia elsentado; pro  tio ankaŭ  la  diversoj en  la  eduko, en  la societa  polurigo, 

kutim oj, infiuas negative sur la sim pation, kiun ni kom prenas kiel la 

kapablon de la elsentado de afektoj de aliaj hom oj, kaj de la vivo per 

ilia vivo.

D ecas por ĉiam m em ori, ke ni estas en la povo juĝi pri la sentim enta
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vivo de aliaj hom oj nur sur la bazo de nia propra sperto. La hom o, kiu  

m alm ulte aŭ tute ne spertis suferojn, estos indiferenta kontraŭ m izero  

de liaj proksim uloj; sed tiu ĉi m izero ne vekos la ekstran kom paton  

ankaŭ en tiu. kiu tro m ulte jam  suferis, kaj pro tio kutim is al la batalo  

kun ĝi. Tro  severa, do, kaj tro favora eduko  kreas egoistojn, indiferentajn 

kontraŭ la hom a doloro; egoistoj estas ne nur la sibaritoj, sed ankaŭ la 

stoikoj kaj spartanoj, hom oj kun severaj reguloj kaj kutim oj.

21. Estetikaj afektoj.

La estetikaj afektoj prezentas la grupon da sentim entoj nem ezureble 

kom plikaj. N eeble estas eĉ revi pri la detala kaj preciza ilia konsidero en  

tiom  m allarĝaj kadroj, kiel tiuj. kiujn m i disponas; m i devas do lim iĝi en la 

elkalkulo nur de  elem entoj, enirantaj en la kolekton de  tiuj Ci sentim entoj.

En la sum o, m i devas konsenti kun G u y a u , konstatante, ke la baza 

principo de ĉiuj estetikaj afektoj estas la plezuro : estetikan objekton  

ne povas veki en ni objekto, kaŭzanta al ni nur suferon.

Por veki estetikan afekton, por esti prenota kiel bela objekto, ni diru  

(reduktante la lekcion), ke la verko de arto devas elvoki en ni tiajn nur 

sentojn, kiuj aŭ persi m em . aŭ per la kunligo  kun aliaj estas al ni agrablaj. 

La pentristo devas uzadi tiujn m iksaĵojn de koloroj, kiuj ne alportus 

doloron al niaj okuloj, kaj la linioj en la pentrajo, sam e kiel en la 

skulptaĵo devas aparteni al la vico de tiuj, kiujn nia vido rigardas kun  

facileco  (la facileco en la  faroj estas ĉiam  la fonto de plezuro k.t.p.).

K rom la sentaj ĝuoj, la verko de arto povas veki en ni intelektajn  

plezurojn, devenantaj de la facileco, kun kiu ni ĉirkaŭas per la spirita 

vido ĉiujn elem entojn, enirantajn en ĝian aron. de kie naskiĝas estetikaj 

bezonoj de la harmonio, konsenteco. La intelekta  plezuro, plie. kapabligas 

nin sim ple jam kom preni tion. kion la verko de arto prezentas, donas 

ekkoni en ĝi ian efektivan objekton, de tie —  la bezonoj de la harmonio 

kun la vero k.t.p.

Ciu facileco estas por ni plezuro, kaj ankaŭ ni trovas nin en plezuro, 

kiam  ni elsentas ĉi tiun facilecon en la kreado m em  de artisto. La verkoj, 

en kiuj oni vidas, ke la artisto kreis ilin, kiel am uzigante en la propra  

kreeco, distingas sin inter ĉiuj aliaj per sia allogo-, ĉar la allogo apogas 

sin nom e sur la  preciza aplikiĝo, harm onio, facileco de la m ovoj kaj faroj.

Tie ĉi ni jam  tuŝis la partoprenon de la sim patio  en la estetikaj afektoj. 

La allogon, konsistantan el la facileco, kun kiu la verko estis kreata, oni
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povas elsenti, elsentante per la sim patio tion, kion sentinientis aŭ devus 

alm enaŭ sentim enta laŭ m ia opinio, la artisto m em  dum la kreado.

N i spertas ankaŭ per la sim patio kelkan kontenton en la juĝo tie, kie 

ni perceptas la postsignojn de la lerto: pro tio ankaŭ en la aron de niaj 

artistaj afektoj eniras la kontento, kaŭzigita de la lerto kaj virtuozeco  

de la artisto; ŝajnas al ni, ke ni ankaŭ posedas ion el ĉi tiu ekstra  

kapablo, kiun ni perceptas en liaj verkoj.

La sim pation vekas antaŭ ĉio ia sentim entoj, sim ilaj al tiuj. kiujn ni 

m em  plej ofte spertas : pro tio  do plaĉas al ni la verkoj, en kiuj ni rim arkas 

la esprim on de la anim o, kiun ni konsideras kiel parencan al ni.

La sim pation cetere vekas ĉiu intenseco, se ĝi nur ne povas m alutili

al ni; pro tio la estetikajn afektojn elvokas ankaŭ la verkoj, estantaj la 

esprim o de la sentim entoj potencaj kaj intensaj.

N i kom patas fine ne nur kun la artisto m em , sed ankaŭ kun la personoj 

de li kreitaj. La grado de tiu sim patio, kiun la artisto kapablis veki en ni 

kontraŭ liaj herooj, posedas ankaŭ grandan valoron en niaj juĝoj pri lia 

verko.

La eĉ nur seka elkalkulo de la sentim entoj kaj konkludoj, farantaj 

estetikajn afektojn kaj kunagantajn en ili. aŭ lim igantaj sin reciproke, 

perm esas diveni, kiel grandaj diferencoj povas ekzisti en tio, kion  diversaj 

hom oj konsideras kiel belo: ĉar ne nur la diversaj faktoroj ĉe diversaj 

hom oj eliras sur la unuan lokon, sed ankaŭ ili agas ne laŭ egala m aniero.

N e estas do m irinde, ke ekzistas nem ezurebla nom bro da estetikaj 

direktoj kaj doktrinoj : neprave nur ĉiu tia direkto, ĉiu doktrino konsi- 

deras sin kiel sole kaj ekskluzive principigita.

Tie ĉi estos ĝuste m em origi, ke la estetikaj juĝoj estas nur parto de 

pligranda klaso da  juĝoj : la  juĝoj de la valoro. La psihologia bazo de tiuj 

juĝoj estas ĉiam sentim enta aŭ afekta karaktero de la objekto, pri kiu  

ni juĝon esprim as.

M i diris, ke la  juĝo estas ĉiam  la esprim o de la rilatoj inter du statoj 

de konscio; en la  juĝo de la valoro unu alm enaŭ el tiuj ĉi statoj estas 

ĉiam afekto aŭ sentim ento en la evidenta aŭ kaŝita form o. A l la nom bro  

de la juĝoj de valoro apartenas ankaŭ la m oralaj juĝoj. La tipa form o de 

la valoraj juĝoj estas: tio ĉi estas agrabla, kaj tio estas m alagrabla; tio  

ĉi estas bona, kaj tio m albona: tio ĉi estas bela, kaj tio m albela; alivorte, 

ĉio ĉi signifas : « tio ĉi faras al m i tian aŭ alian afekton, elvokas tiajn aŭ  

aliajn sentojn ».
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L a  p s ik o l o g io  d e  v o l o .

‘22. Refleksaj agoj kaj mempuŝoj.

N ia vivo forfluas en la senm anke ŝanĝiĝantaj cirkonstancoj kaj povas 

esti konservata nur per la konstanta aplikiĝo al la altigantaj kondiĉoj. 

D e tie sekvas la neceseco de la aktiva konduto de la organism o m em .

Plia parto da m ovoj, plenum ataj de nia korpo, okazas sen nenia 

partopreno de nia konscio, sen «nia volo»; tiajn m ovojn ni nom as 

refleksajn.

Provu ni proksim igi nian fingron aŭ iun ajn objekton al okulo : la 

palpebro ferm iĝos tuj, kaj estas preskaŭ neeble haltigi ĝin en tio ĉi. N ia 

korpo estas plej parte aro da m eĥanism oj, kom encantaj siajn agojn kiam  

ilin incitos eksteraj kondiĉoj, kaj tute ne bezonantaj al sia precizeco  

ke ni estu konsciaj en tiuj ĉi procesoj.

La refleksaj m ovoj faras ĝuste la objekton de fiziologio, ne de la psi- 

hologio.

Parenca kun la refleksa form o de niaj agoj estas mempuŝoj: en la neta 

figuro ni rim arkas ilin ĉe la infanoj dum  la fruaj intertem poj de ilia vivo: 

infano krias kaj ĉiuflanke etendas siajn m anetojn al ĉiuj ĉirkaŭataj ĝin  

objektoj : kiel oni povas juĝi, ĝi sentas tiam nur iun m ankon, sed nedi- 

finitan, ĉar ĝi ne scias, kion al ĝi m ankas, kaj faras tiucele fortstreĉojn. 

En tiuj du statoj de konscio jam  aperas la kom enco de tio, kio ordinare 

estas signifata per la nom o de « volo ».

23. Volo kaj la gradoj de ĝia disvolvo.

N i supozu, ke la infano, plenum anta per la m anetoj variajn m ovojn, 

prosperis ekkapti iun objekton, povanta servi kiel nutraĵo, enm eti ĝin en  

la buŝon kaj m anĝi, kaj ĝi ekspertis dum  tio ĉi la sentim enton de plezuro. 

D ank ’al tio, la objekto, kiu elvokis tiun sentim enton, altiras sur sin ĝian  

atenton, distingas sin inter aliaj objektoj, fariĝas la celo de ĝiaj deziroj. 

Paralele, inter ĉiuj m ovoj, plenum ataj de la infano, distingas sin al ĝi tiu  

nom e m ovo, pere de kiu ĝi prosperis ekkapti la objekton. Tiu m ovo estos 

nun en ĝia pensado rimedo.

En la stato de konscio de infano ni povas diferencigi la  jenajn konsis- 

terojn : la im ago de objekto, kiu estas la fonto  de plezuro, la im ago  de celo, 

im ago de m ovo (de tie — ĝiaj form oj, direkto), pere de kiu tiu ĉi celo  
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povas esti atingata, kaj fine la sentim ento de streĉo, akom pananta al tiu  

ĉi m ovo.

Inter tiuj konsisteroj konstantigas pli m alpli tiuj rilatoj : la im ago de 

objekto elvokas la rem em oron de la plezuro, ligita kun ĝi, kaj la im agon  

de la movo, kiu estas rim edo; plie, la sentim entoj de la streĉo, akom - 

pananta al tiu ĉi m ovo, tine —  la plezuro, elfluanta el la atingo kaj uzo  

de la objekto, kiu estas celo.

Tiel kom plika jam  stato de konscio povas fariĝi pli kom plika. O kazas, 

ke en kelkaj kondiĉoj unu m ovo kondukas al la celo, en aliaj okazoj 

alia; tiam , post la percepto de la dezirita objekto sekvos la ŝanceliĝo  

kontraŭ tio, kiu el tiuj ĉi du « rim edoj » oni devos elekti, sekvos ia pri- 

penso pri tio k.t.p.

Plie, de la objekto, kiu estas nia celo, povas ne apartigadi la m al- 

utiloj, kiujn antaŭe oni devas forigi; do, al la ĝisnunaj statoj de konscio  

aliĝos la im agoj de m alhelpoj kaj im agoj de rim edoj por ilia forigo; tiel do, 

inter la im agon de objekto kaj rem em oron de kunligita kun ĝi plezuro  de 

unu fianko, kaj inter la efektivigon de akirita plezuro per la atingo de 

objekto, kiu ĝin faras, de alia fianko, enŝoviĝas Ĉiam pli m ulte peraj 

ĉeneroj.

D um  la plilongigo de tiu tuta proceso povus esti konsciotaj ankaŭ la 

sekvoj, kiujn  tiros post si la uzo de tiu objekto kaj la sperto  de la plezuro, 

el tie ĉi elfluanta. Tiuj sekvoj povas esti ligitaj kun la suferoj; nim sas 

do en la pensoj tiujn ĉi suferojn kaj plezuron, ni « elektados » inter ili.

Laŭ la m ezuro do  de la disvolvo de agoj, dependantaj de la propra  volo. 

la plenum o de ago estas antaŭiĝita de ĉiam plikreskata nom bro da  

pensoj, im agoj, m editoj. Ĉiam  plim ulte  ni ricevas la  konvinkon, kela m em  

plenum on de ago, dependantan de tiuj pripensoj, estos neeble trofrue

antaŭvidi; dum la tuta tem po de la pripenso pri iu ago ni ne scias

ankoraŭ, ĉu tiu ĉi ago sekvos aŭ ne ni estas do konvinkitaj, ke tiun ĉi

agon ni povos plenum i aŭ ne, ke tio dependas de nia jesigo, ke ni kon- 

cerne ĉi tion. estas liberaj, ke nia volo estas libera k.t.p.

Se sub la libero de volo ni kom prenos la sentim enton, la staton de 

konscio, antaŭigantan la plenum on de ago kaj firm iĝanta)! en nia 

m em oro post ĝia plenum o, tiam la libero de volo ekzistas, kaj ĉiuj dis- 

putoj koncerne ĉi tion estas superfluaj, ĉar la ekzisto de la libero de 
volo, kiel la stato de konscio, estas fakto.

Tio tam en prezentas sin tute diference, se iu kom prenas la liberon de
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volo alie kaj plivaste, se li persistas, ke ni dependas de nenio en niaj 

faroj kaj decidoj.

La tuta ĝisnuna analizo de la fenom eno de volo devus konvinkigi nin. 

ke al tia nedependeco ne estas tie ĉi la loko.

Por ke ni celu al iu objekto, por ke ĝi fariĝu la incito al niaj agoj. por 

ĝi enm etu nian volon en m ovon, ĝi devas trovi sin en niaj okuloj en pli- 

m alpli senpera kunligo kun iu sento de la plezuro: pri tio. cetere, kio  

donas al ni plezuron, decidas nia tuta individua naturo, nia eduko, nia 

ĝisnuna vivo k.t.p. U nuvorte, la naturo de objektoj, donantaj al ni la 

plezuron, estas ĉiam  entute norm igita, kaj pri iu objekta fenom eno, nede- 

penda de iuj ajn kondiĉoj, ne povas esti parolo.

Se estas difinita la objekto, al kiu ni celas, difinitaj ankaŭ fariĝas la 

m ovoj, kiuj al tiu ĉi objekto kondukas, kaj la im agoj de tiuj ĉi m ovoj, 

kiel rim edoj.

La elekto inter du aŭ kelkaj rim edoj dependas poste de tio. kiu el ili 

ŝajnas al ni la plej efika, kaj tio ĉi ree dependas de nia scio, realigita de 

inuitaj kondiĉoj. K aj do ankaŭ tie ĉi estas nenia okazeco, nenia aksoluta 

nedependo de la kondiĉoj : ĉio estas kondiĉigita.

La im agoj de la sekvoj de faro ludas, kiel ni vidis, la rolon en la pri- 

pensoj, antaŭigantaj tiun ĉi faron : tio, kio en niaj okuloj plisignitiĝas. 

pli proksim a plezuro aŭ pli m alproksim aj suferoj, dependas ree de tio, 

kio en ili ŝajnas al ni pligranda (la lasta dependas de la ĝusta grand- 

eco de tiuj ĉi plezuroj aŭ suferoj), kaj ankaŭ de la speco de nia m em oro.

k. t. p.

U nuvorte, ĉio en la fenom enoj de volo estas kondiĉo kaj efiko, sek- 

vanta el aliaj kondiĉoj. La libereco de volo esprim as do nur tiom . ke niaj 

agoj dependas de niaj decidoj, kaj tiuj ĉi de niaj pripensoj, kies sekvon, 

spite sia severa kondiĉigo, la rezono m em ne kapablas antaŭvidi. D o. 

se ni konsideras iun faron, kiel plenum ontan sin, ni spertas la senton  

de libereco: post la plenum o, cetere, de tiu ĉi faro ni trovas en la tuta  ĉeno  

da fenom enoj, farantaj la volon, neniun punkton, en kiu la libero efektive 

povus m ontriĝi. La nekom preno de la diverso inter tiuj du variaj 

rezonoj, inter du variaj punktoj de la vido estas la kaŭzo de la plej 

m ultaj disputoj, kiujn oni kondukas pri la libereco de volo.

Pliproksim a kaj plidetala rezonado de tiu objekto apartenas al la 

« teorio de kono ».

Tre ofte psikologiistoj rim arkas en la volo ion apartan ol aliaj 
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statoj de konscio: ĝi ŝajnas al ili la esenco de la spirita vivo kaj ĝia  afero.

Tiu iluzio devenas de tio, ke la volo kaŭzas la farojn.

Pri niaj agoj ni ekscias sole per la statoj de konscio, per la sentoj, 

perceptoj k.t.p.

En la tuta fakteco de liberaj agoj ni havas do antaŭ ĉio la vicon da  

sentoj veraj aŭ riprezentantaj de la m em oraj bildoj, cetere la vicon  

da im agoj, tine la sentojn de streĉo; poste ree ia vicon da sentoj kaj 

rim arkoj, farantaj tion. kion ni nom as la ago; tine ree la sentojn k.t.p. 

N i operacias do per la vico da statoj de konscio, ne diferencantaj principe 

de ĉiu alia vico. K iu volas vidi en tiu vico ion alian, tiu klarigas psi- 

ĥologiajn faktojn laŭ la m etafizika m aniero.

24. Volo kaj refleksaj agoj.

Tiuj agoj, kiujn ni plenum as treege ofte aŭ eĉ konstante, fariĝas 

kutimo; iliaj plenlunoj iĝas al ni ĉiam pli facilaj, ĉiam pli m alm ulte ni 

bezonas m editi pri la elekto de tiu ĉi aŭ alia m ovo, kaj la konsciaj 

elem entoj de ago subiras ĉiam  plie sur la duavican lokon.

'fio estas ree la konkludo de la konita jam al ni principo de ekzerco : 

dankbal ĝi apartaj m ovoj, enirantaj en la aron da agoj. kunligilas inter 

si tiel precize, ke post la plenum o de unu sekvas tuj la plenum o de aliaj.

La kutim oj m em origas en m ultaj rilatoj la refleksojn; kelkaj do  psiĥo- 

logiistoj penas disvastigi tion, kion ni scias pri la deveno de kutim oj, sur 

la devenon de refleksaj agoj.

Laŭ tiu teorio ĉiuj perceptataj de ni ĉe la hom oj kaj bestoj refleksaj 

agoj estis iam  tiuj agoj. kiujn ni signas per la nom o de spontanaj. Ĉar, 

cetere, ĉiu organism o estas antaŭ ĉio m eĥanism o, aplikita al la refleksaj 

agoj. elvokataj per iaj incitoj, do, la rolo estas elstarigita kiel la kreanto 
aŭ la konstruanto de la organismo.

Tio estas bela m etafizika teorio, rem em origanta Sc h o p e n h a u e r ’o n , 
A 

kaj plibone A RiSTO TELES ’on, sed kiel preciza esprim o de psikologiaj 

faktoj ne povas ĝi esti konsiderata.

N i scias jam . ke la agoj de volo distingas sin de la aliaj nur per tio, ke  

ilia plenum o estas antaŭiĝata de iu difinita im ago, de iuj statoj de  

konscio. La principo de ekzerco faras, ke kelkaj el tiuj ĉi agoj trairas 

ankaŭ sen la antaŭa apero de tiuj im agoj, kiuj ilin ĝis nun karakterizis, 

kaj tiam aniere ili proksim iĝas al la refleksoj.
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Por tam en aserti, ke la  deveno  de  ĉiuj refleksoj estas nom e tiu, oni devus 

pruvi, ke laagojn tie  ĉi cititajn  akom panis iam vere tiuj statoj de konscio, 

sen kiuj pri la volo ne povas esti la parolo. Tiujn pruvojn, plie, ni ne 

bavas kaj ni ne povas havi, estas nur eble do fari pri tio hipotezojn.

Se ni eĉ posedus tiujn pruvojn, kaj tiam tiuj esprim oj, kiel « la volo  

estas kreanto», povus esti kom prenotaj nur kiel alegorioj, kun la deviga 

por ĉiuj alegorioj noto, ke ili fariĝas eraro, kiam ilin oni akceptas laŭ  

litera signifo.

N i vidis, ke la volo ne  estas sim pla fakto, keĝi esprim as sole kom plikan  

vicon da statoj de konscioj; se iu ago el la spontana iĝas kutim a aŭ  

refleksa, tiam en tiu ĉi vico pereas kelkaj statoj, ĉar post la incito  sekvas 

la plenum o de kelkaj m ovoj sen la pero de ĉiuj im agoj kaj sentim entoj, 

kiuj ilin ĝis nun apartigadis. En la psiĝologiaj faktoj oni povas trovi 

nenion, krom  tio ĉi; se ni volus do serĉi pluan klarigon de tiuj faktoj, 

tiam sole oni povus ĝin serĉi en la konstruo de la organism o, kaj ne en  

la m etafizikaj teorioj pri la kreeco de volo.

‘25. J 'olo en la intelekta rivo. Pensado.

La volo povas aperi ne nur en niaj eksteraj agoj : iliajn elem entojn ni 

trovas ankaŭ en nia vivo intim e intelekta.

N ia intelekta vivo estas torento de ĉiam ŝanĝiĝantaj ideoj, en la 

diversaj kunligoj, en diversaj rilatoj de sekveco, en diversaj asociadoj.

Se ni perm esas al niaj pensoj tium aniere vagadi, ni tiam tute ne 

kapablas antaŭvidi, kien ili nin kondukas: rigardante pom on, m i rem e- 

m oras, ke falo de tia nom e frukto enm etis en la m ovon la penson de 

N EW TO N kaj alkondukis lin al la grandegaj eltrovoj; de tie ĉi m ia penso  

turnas sin al la teorio de N ew ton, al la ĝenerala gravitacio, al la astro- 

nornio kaj ĝia disvolvo; la sistem o de la m ondgloboj altirantaj sin reci- . 

proke rem em origas al m i la poem on de LU CRETIA ; plie, dank ’al sim ilo  

en la ŝanĝoj venas en la penson Luc RETIA  Bo r g ia , cetere V i c t o r  U i g o , 

kiu verkis la dram on sub tiu ĉi titolo, kaj tiel sen fino.

•lafoje tam en la tiuo de nia intelekta vivo okazas iom alie. M i volas 

ekzem ple konsciigi —  en kiu rilato trovas sin la punkto de la rezonado, 

okupita de K a n t  en lia « K ritiko de la pura prudento » al la opinioj, 

esprim itaj en laverko  de A venarius K ritiko  de la pura  sperto». En m ia 

penso do ekzistas iu konscio de la rezultato, kiun m i deziras atingi,
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pensajn asociadojn, frem dajn al la okupinta m in objekto, kaj m i haltas

nur sur tio, kio trovas sin laŭ m i en iu ligo kun la streĉo, kiun m i deziras 

ricevi. N i havas tie ĉi la ideon de celo, la elekton de rim edoj kaj la

sentim enton de streĉo —  ĉiujn elem entojn, konsistantaj el tio, kion ni 

nom as volo. Tiuj fenom enoj de la volo en la intelekta vivo estas nom ataj 

kutim e pensado ka  j oni kontraŭstaras ilin al la ordinara fluo  de la ideoj, 

asociiĝanta^ kun si laŭ la sorto de feliĉo.

Inter tiuj du form oj de nia pensa vivo neeble estas tram eti intim an  

lim on. En ia tiel nom ata pensado ni uzas volonte la ekzistantan  jam  aso- 

cion; la principo  de la asociado de ideoj ne bavas tute la povon super ni.
A
G i enkondukas ofte la pensanton sur la tute ne antaŭviditaj!! vojojn; ĝi

inda parto da sciencaj eltrovoj

ŝuldas sian devenon nom e al la principo de la asociado de ideoj kaj 

pensoj. D a r a v in  enfalis la unuan fojon en la koncepton de sia teorio  

de la batalo pri ekzisto kaj la natura selekcio, legante verkojn de la  

ekonom iisto M a l t h u s .

N ia pensado diferencas de la ordinara asociado de ideoj nur pro la  

ĉeesto de streĉo kaj antaŭvido plim alpli precize de la streĉo, al kiu

kuras niaj pensoj.

La konkludo de la pensaro estas ĉiam konstato de la rilatoj inter du  

aŭ kelkaj im presoj ne kunigitaj ĝis nun inter si. Tiu rilato, starigita  

kun la sentim ento dela streĉo de nia H anko, fariĝas sekve asocio; t.e.

unu el la ideoj, enirantaj en ĝian arm i, elvokas aliajn. Tiu percepto  

alkondukis al la sam aj trouzoj, kiel tiuj, pri kiuj ni parolis en la antaŭa  

paragrafo. Sim ile, kiel oni penis elkonduki ĉiujn refleksajn agojn el

la agoj, en kiuj partoprenas ankaŭ la volo, sam e oni pruvadis, ke ĉiuj 

ekzistantaj en la intelekto asocioj estis starigataj per la laboro de la  

penso, per la pensado, kaj do ree per la volo. Tiu teorio estas eble m alpli 

ankoraŭ principigita, ol la antaŭa rezonado pri la refleksoj.

2G. Instinkto.

Parolante pri diversaj specoj de la aktiva konduto, m i intence ne  

m enciis pri la instinkto, ĉar ĝi estas la objekto de m ultaj kom plikaj 

dem andoj, m alfacilaj por solvo. N e enirante en la analizon de la lastaj, 

m i nur lim iĝos enla dono de necesaj nur inform oj pri la instinkto.
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La partopreno de konscio en la instinkto estas certe iom pli granda, ol 

tiu, kiun ĝi havas en la refleksaj agoj. Birdo, konstruanta neston, puŝata  

estas certe al tio de la incitoj de esenca valoro, pri kiuj ĝi ne estas 

konscia, sed supoze estas konscia en la agoj. kiujn ĝi plenum as, estas 

konscia en la elekto de la ŝtofo, kiun ĝi uzas.

La instinkton decas kom preni kiel la fakton, ke la bestoj plenum as 

iafoje la agojn sen konscio de ilia celo, tam en en la plenum o de tiuj 

agoj ili uzas ĉiujn kapablojn, kiuj estas al ili specifikaj.

27. La signifo de psikologio.

En la fino m i volus diri kelkajn vortojn pri la signifo, kiun posedas la 

psihologio rilate al aliaj sciencoj kaj al ĉiuj branĉoj de nia vivo.

Ciuj sciencoj, okupantaj sin pri la liom o kaj liaj faroj, ĉiuj branĉoj 

de la agado, kies ĝusta objekto estas borno, devas apogi sin sur la psi- 

hologio, sam e, kiel ĉiuj sciencoj pri la korpa m ondo, ĉiuj branĉoj de la 

teĥniko apogas sin sur la fiziko kaj ĥem io.

O ni ne povas posedi definitivan juĝon pri tiuj fenom enoj, kiel la arto. 

scienco, religio, leĝo, filozofio, se tiujn ĉi juĝojn oni ne bazos sur la psi- 

hologian analizon de la spiritaj faktoj, farantaj la fundam enton al tiuj ĉi 

fenom enoj.
A

Sur la psihologio devas do apogi sin tiuj sciencoj, kiel la estetiko, 

etiko, filozofio, lingvistiko, zoologio, leĝaj sciencoj, politika ekonom io, 

teorio de kono.

N e m alpli necesa estas la psihologio al ĉiuj socialaj agantoj, kiuj 

laboras pri ladono al la hom ara evoluo de iu direkto: pedagogiisto aŭ
A

politikisto, kom encanta sian aktivecon sen kono de la psihologio, estas 

sim ila al tiu, kiu konsentus estri grandan elektroteknikan ejon. ne 

havante prim itivan scion pri la principaj leĝoj, regantaj en la fenom enoj 

de la elektro.

St. B r z o z o w s k i .

{el Pola lingvo tradukis M. P. Katis).
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TUTMONDA KONGRESO

DE LA INTERNACIAJ ASOCIOJ

bruselo, la 9ltn ĝis i/an de Majo 1910.

konuma pristudado de 

k.t.p.

& formoj, por inler- 

povas utile kunlabori,

La internacia organizado, kiu treege evoluciis en la lastaj dudek jaroj1, montras 
evidente la alceladon de komuna laboro inter tiuj partoj de la diversaj landoj, kiuj 

havas la samajn an similajn celojn. Por ebligi al la tuta mondo partopreni en la utilo 

de la gravaj sukcesoj de scienco kaj tekniko, ekzislas multaj klopodoj rilate la inter- 

nacian interkomprenadon kaj Ia unuformigon de la esplor- kaj esprimmetodon. La 

ĉefaj organoj de liu ĉi konstanta movado estas la Internaciaj Asocioj. Cu iniciataj de 

unuiĝo de ŝtatoj an per propravola (privata) komuna agado de naciaj organizacioj, ili 

ĉiuj kauzis la rezultatojn, kiuj tule aliformigis la internacian vivadon, ekz. : la Tut- 

monda Poŝtunuiĝo, la Metra Decimalsislemo, la reciprokaj rilatoj inter la diverslandaj 

fervojoj kaj ŝiplinioj, la internacia leĝaro, la arbitracio rilate pacon & militon, la 

interparlamenta pridiskuto de gravaj ĝeneralaj demandoj, la bonfarado & la asekurado, 

la internacia marsignalaro, la konvencioj pri malsanoj & epidemioj, pri gardado de 

Frajtoj de la autoroj de artaj verkoj & libroj, la internacia 

sciencaj demandoj & esplorado de nekonataj terpartoj, k.t.p.,

Por pristudi tiun internacian organizadon en ĉiuj fakoj 

komunikigi la estrarojn de la internaciaj asocioj (Se tiujn, kiuj 

& por trovi la taŭgajn rimedojn por konstanta reciproka agado de la diversaj asocioj, 

oni fondis en la ja i-o 1906 en Bruselo la « Office Central des fnstitutions Internation 
%

nales ». Ci tiu oficejo, ekplenuminta sian taskon, jam starigis en la « Annuaire de la 

Vie Internationale » (fondita en 1905 de la konata publicisto Alfred U. 1'r ib d , Vieno) 

liston de la dokumentaroj de preskaŭ ĉiuj internaciaj asocioj, unuiĝoj, institutoj, ko- 

milaloj, oficejoj, kongresoj & ekspozicioj, enhavantan precipe iliajn okazajn publik- 

igajojn, raportojn, membrolistoj!», budĝetojn, k.t.p. — Krome la « O. C. », dank’al la 

kunhelpo de multaj asocioj, jam fondis vidindan « bibliotekon pri Internaciismo », 

en kiu kolektiĝas Ia jus nomitaj dokumentoj. La asocioj tiel povas eviti Ia konservadon 

de siaj presaĵoj ĉe la presistoj, estroj au sekretarioj, kiamaniere ofte eslas alkon- 

dukalaj malagrablaĵoj pei- bruligado aii alia detruiĝo. — Fine, la « O. C. » havas la 

taskon aranĝi Ekspoziciojn, por montri la faritajn laborojn & akiritajn rezultatojn, 

poste kolekti la ekspoziciitajn tabelojn, bildojn, statistikojn, k.t.p. en speciala « Muzeo 

pri Internaciismo ». Ci tiu muzeo komprenigos al la vizitanto la evolucion & la jaman 

amplekson de la internaciaj rilatoj, & samtempe ĝi estos bazo por estontaj samcelaj 

ekspozicioj.

Lau iniciato de la « O. C. » formiĝis en Bruselo komitato de scienculoj & oficialaj 

personoj, kiu forsendis invitojn al <c Tutmonda Kongreso de la Internaciaj Asocioj », 

& kvankam eslis invititaj nek la politikaj au religiaj asocioj nek tiuj de absolute pro-

1 Nombro de la Internaciaj Kongresoj : 1840-1860 : 28, 1861-1870 : 69, 1871-1880 ; 
150, 1881-1890 : 295. 1891-1900 : 645, 1901-1910 : 790.
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fesia aŭ profitcelanta karaktero. & kvankam kelkaj asocioj pro siaj statutaj reguloj ne 

povis partopreni, tamen proksimume 130 asocioj, ses Nobel-premiigitoj kaj granda 

nombro da eminentaj scienculoj kaj internaciuloj aligis al la Kongreso, certe bona 

pruvo por la ĝenerala kompreno de ĝia graveco. — El la vasta supre skizita amplekso 

de la internacia agadkampo la komitato starigis la tagordon de P Kongreso, enhavantan 

jenajn 6 demandojn : 1) La internacia organizacio; la komunaj celoj & komuna agado; 

2| La laŭjura regimo de la internaciaj asocioj A: ilia organizado per naciaj leĝoj au 

internaciaj konvencioj ; 3) La ĝeneralaj sistemoj kaj metodoj por la unuecigo de la 

peziloj & mezuriloj por scienco kaj tekniko; i) La konstruado & funkciado de la 

internaciaj organismoj (kompara esploro de la diversaj tipoj & de ilia celo. nomo. 

sidejo, evolucio, financoj, eksterenaj rilatoj, oprezentado, voĉdonado, k.l.p ); 5) La 

organizado de la bibliografio & dokumentaroj (ĝeneralaj konsideroj <ĴQ principoj, la 

redaktado & publikigado de sciencaj tekstoj & katalogoj, la samformigo de sciencaj 

desegnajoj & kliŝaĵoj; 6) La scienca kaj teknika lingvo (terminaro, esprimmaniero & 

klarigo, sistema terminologio de la sciencoj, optikaj & akustikaj signaloj, uzado de 

sciencaj tradukoj & internacia helpa lingvo).

La solena malferma kunsido okazis la 9an de Majo, je la li1, en Ia «Palais des 

Academies ». La ĉeestantaro eslis salutata de la briga Slatministro Sro A. Be e r n a e r t , 
je Fnomode la belga registaro. Li sciigis, ke la jusa morto de ( brita reĝo bedaŭr- 

inde malhelpis la reĝon de Belgujo persone ĉeesti la Kongreson, kaj li raportis en 

tre interesaj detaloj pri la historio de l nuna Kongreso. Tiam nia ĉarma nelacigebla 

samideano, Sro Generalo Se b e r t  salutis la Kongreson je l nomo de liuj internaciaj 

asocioj, kiuj havas sian sidejon en Erancujo. & ankaŭ de la francaj samcelaj naciaj 

unuiĝoj. Li tre interese parolis pri la problemo de internacia helpa lingvo kaj pri la 

ĝeneralaj taskoj de la Kongreso. Fine, Profro Os t v v a l d  el Leipzigo montris kun helpo 

de eksperimento, kiamaniere oni povas plirapidigi ian okazaĵon per uzado de lielpil- 
oj (katalizatoroj). Post elekto de 1 Kongresa estraro (Sr°j Ŝtatminislro Be e r n a e r t , 

Princo Boland Bo n a pa r t e , Generalo Se b e r t , Profro Os t n v a i.d , Senatano La Fo n t a in e , 
Ĉefsekretario Paul Ot i.e t . Ŝtatminislro Le Je u n e . Ĉa r t o n d e \\ ia r t . Ernest So i.v a v  

k.a.) oni finis la kunsidon. Posttagmeze oni starigis i sekciojn, al kiuj oni partigis la 

6 suprenomilajn punktojn rle l tagordo, por pristudado kaj posta raporto al la ĉef- 
kunveno. Plej specialan intereson por ni Esperantistoj havis memkompreneble tiu 

sekcio, en kiu estis pridiskutata la sesa demando (pri scienca & teknika lingvo unu- 
flanke & internacia helpa lingvo aliflanke). Ĉi liu sekcio kunsidis mardon la 10an de 

Majo. je la 2 ’/»•, kaj ŝajnas al mi. ke riti estonta priskribanto de la historio de help- 

aj lingvoj devas trioble substreki tiun daton pro ĝia graveco por nia tuta movado. En 

la presaĵoj antaue disdonitaj al la kongresanoj troviĝis jenaj rilataj konkludoj :

« •

« Eslas dezirinde, ke ekzistu internacia helpa lingvo, kiu povus esli uzata ĉiam kaj 

cie, apud la gepatra lingvo de ĉiu popolo, por plifaciligi la rilatojn inter diversnaciaj 

personoj. La scienco ankan bezonas internacian lingvon. La internacia lingvo devas 

plenumi jenajn postulojn ; esti facile lernebla, esti fleksebla & formebla laŭ la bezonoj 

de la scienca terminologio, efektivigi por ĉiuj la samecon de legado & elparolado. La 

demando pri internacia lingvo estas aparta de tiu pri terminologio kaj «nomenklaturo» 

(terminaro). La sistemaj, raciaj terminaroj estas ellaboraĵoj ne de lingvistoj, sed de 

tiufakaj scienculoj, de kiuj lastaj la internacia lingvo devas alpreni la necesajn fakajn 

terminojn. Por limigi en kongresoj la nombron de ia uzataj lingvoj, oni povus akcepti 
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la enkondukon de internacia lingvo por la (lanka uzado apud la lingvo de liu lando 

en kiu Ia kongreso okazas. La sciigoj ĉe raportoj estus ĉiam farotaj en nur unu, iu 

ajn nacia, lingvo & estus aldonota nur u iiii traduko en internacia lingvo ».

I ri rilataj proponoj eslis prezentataj : 1) linde la Esperantistoj, alpreni Esperanton, 

2) tiu de la Idistoj, alpreni Idon (kioman? la lastan au la antaŭlastan?), 3) la propono 

de la « Association internationale pour l’exteiision et la culture de la langue francaise ». 

enkonduki la francan lingvon kiel internacian lingvon. La diskutadon malfermis 

Sro Paul Ot l e t  (('efsekretario de 1« Insliliit Internationa! de Bibliographie » kaj de 

I «Office Centra! des Inslilulions Interiialionales », Bruselo), dirante i. a., ke la 

demando pri internacia lingvo estas tre « epineu.T» (dorna, pikanta) pro la mullai 

disirantaj opinioj pri tio. Post kiam kelkaj lingvistoj, precipe Prof1’» \\ n.mo t t e de la 

( niversitato de Lieĝo, je l nomo de la « Comite de lentente scientific/iie internationale 

pour l adoption d une langue auxiliaire » (en kiu komitato, malgran gia titolo « inter- 

nacia », troviĝas ekz. eĉ ne unu germanuja ano; pro ĝia celo facile komprenebla, sed 

ankan tre rimarkinda takto’.), eslis defendintaj sian projekton ĝenerale enkonduki la 

francan lingvon, respondis Profpo Os t v v a i.o , ke oni kunvokis la kongreson ne por kon- 

servi tradiciojn, sed por atingi progresojn, liu propono pri la franca lingvo restigus 

la mondon sur la sama starpunkto, kiun oni jam havis anian jarcentoj. Same opiniis 

ankan aliaj kaj nia elokventa Profro Bo u r g e t  faris grandan impreson, enmiksante en 

sian cetere francan paroladon kelkajn Esperantajn frazojn, per kiuj li montris al la 

malmultaj skeptikuloj la klarecon kaj linecon de nia lingvo. En la fina kun granda pli- 

multo akceptata rezolucio oni esprimis la urĝan bezonon de neutrala helpa lingvo & la 

deziron, ke la ekzistantaj sistemoj interkonsentigu & ke oni proponu al estonta simila 

kongreso unu solan sistemon. — Konsiderante, ke la Kongreso lau sia regularo rajtas 

nur prezenti demandojn & post ilia pridiskuto esprimi dezirojn sed ne povas efekt- 

ivigi ion, ni anoj de internacia helpa lingvo havas sufiĉan kauzon esti Ire kontentaj 

pri la atingita rezultato, ĉar eslas la unuan fojon, ke ia internacia ne-Esperantista 

kongreso en sia tagordo apud alispecaj gravaj demandoj tiel detale pridiskutas la 

demandon pri internacia lingvo kaj malkaŝe konfesas ĝian bezonon, kaj tio estas cetre 

— Post la kunsido oni vizitis la « Ekspozicion de la Internaciaj
A

Asocioj ». (ii troviĝas en la « Palais du Cinquantenaire n kaj oni povas diri, ke pro 

la intereseco de la tie montrata materialo ĝi estas same vizitinda kiel la Universala 

Brusela Ekspozicio. Mi bedaurinde ne povas detale raporti pri ĉiu parto de la Eks- 

pozicio, mi devas limigi min je kelkaj vortoj pri la Esperanta parto. Plej bone aranĝ- 

ita de la Pariza Centra Oficejo, precipe de la laboremaj Sroj Generalo Se b e r t , Ch a v e t  

& Du b o is , ĝi evidente montras al ĉiu vizitanto la kreskadon de nia movado de la 

komenco ĝis la hodiaua tago, per amaso da statistikaj tabeloj, libroj, gazeloj k.t.p. 

k.t.p. Multaj ateroj ja estas jam konataj al malnovaj Esperantistoj per la ekspozicioj 

de niaj propraj kongresoj, sed malgraŭ tio oni povas nur rekomendi la viziton. 

Kompreneble la ĉefa celo eslas konvinki la eksterulojn & skeptikulojn pri la jama 

valoro de Esperanto, & mi opinias, ke por lio ne eslas trovebla ia ajn pli tauga rimedo 

ol la tiea Ekspozicio. — Vespere oni kunvenis al senceremonia interparolado. & kun 

vera ĝojo mi devas konstati, ke ĉie & ĉiam la portantoj de la verda stelo estis rimark- 
eblaj & ke certe la persona graveco de multaj inter ili faris profundan efikon je la 

aliaj kongresanoj.

La proksiman tagon, post matena sekcia kunveno, okazis je la 3® la ĉefa fina kunsido. 

La starigitaj sekcioj faris siajn raportojn & oni unuvoĉe akceptis iliajn propon-

grava paŝo antaŭen
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dezirojn. El tiuj lastaj ini elĉerpas jenan resumon : Estas alcelinde krei per ŝtataj 

konvencioj internacian regularon por tiuj asocioj, kiuj ne havas profitdonan celon an 

kiuj, lau sia speco au agadkampo, ne volas aii povas submeti sin al leĝaro de ia aparta 

nacio. Por garantii la efektivigon de siaj rezolucioj, la Kongreso nomas sian estraron 

Konstanta Komitato & komisias ĝin prepari projekton por la konvencio, kiu estos 

konigota al la aligantaj asocioj, por ke tiuj povu fari rilatajn proponojn kaj rimarkojn. 

Poste oni petos la belgan registaron, submeti la pretan projekton al la aprobo dr la 

aliaj ŝtatoj. — Dua deziro alcelas la kreadon de Centra Olicejo por jura dokumenta- 

rio kun la tasko kolekti la koni raki t ipojn uzatajn rii la diversaj landoj. La estraro dr 

1 Kongreso eslas komisiata organizi tiun Oficejon & komuniki la projekton al la rilataj 

asocioj, por interkonsenti kun ili pri la efektivigo. — Erie estas esprimata la deziro, 

ke tiuj internaciaj asocioj, eu kies agadkampo la unuecigo de l mezuriloj ne jam rstas 

enkondukata, faru tion & klopodu por enkonduko dr l Metra Sistemo ; estos starigota 

Komitato, kiu komunikos tiun deziron al ciuj rilataj asocioj, sidigos al ili la nunan 

staton de la unuecigo & montros la rimedojn por atingo de l estonta unueco. — Plue 

oni deziras, ke en la scienca « nomenklaturo » (terminaroj) la sama ideo estu ĉiam A 

ĉie esprimota per la sama vorto ati signo. — Precipe por la geologio eslas dezirinda 

la fondo dr Internacia Geologia Konferenco, kiu kunigos la oficialajn delegitojn de la 

ŝtataj geologiaj oficejoj & per tio egaligos la rilatajn laborojn ; samtempe la kon- 

kludoj de la privataj grologiaj asocioj estos laŭeble multe prikonsiderataj. — La 

Kongreso certigas la bezonon de internacia regularo por katalogado & invitas tiujn 

asociojn, kiuj posedas bibliotekojn au bibliografiojn, aliĝi al la « Institui InternatiO- 

nai de liibliograpliie et de Documentation », por kolekti en liu instituto la tutan ma- 

terialon. — Plue la Kongreso deziras, kr estonta kongreso de matematikistoj klopodu 

pri enkonduko de l Decimala Sistemo por la matematiko, 

mas ankoraŭ jenajn dezirojn : 

tasko konstante daurigi la rilatojn de tiu . 

samajn au similajn agadkampojn, unuiĝu en 

a u unuiĝoj restu en daŭra rilato kun la « 

lesi). — 'liam Statministro Be e r n a e r t  prenis

agadon de l Kongreso, & lin sekvis Profro Os b v a i.d , kiu atentigis al la kongresanaro 

novan bacilon, la « bacilon de l' progreso », de kiu estas infektita ĉiu partoprenanto de 

Enuu finita Kongreso. A ii esprimis la esperon, kr oni ne trovu ian « serino » kontraŭ 

tiu nova bacilo, sed ke ĝi ĉie disvasiiĝadu. por la bono de Photnaro. Kih i sincera 

danko al la organiza komitato & post respondo de l prezidanto la Kongreso estis fer- 

mata.
Antan ol mi finigas mian raporton, mi volas aldoni ankoraŭ nur kelkajn vortojn pri 

la dumkongresa propaganda agado de la Esperantistoj, krom la jam priparolita Es- 

peranta Ekspozicio : la tagon antan la Kongreso, Profro Bo ir i.it c I Parizo lacis publi- 

kan paroladon en la Universala Ekspozicio pri « Esperanto & la Kongreso de la Inter- 

naciaj Asocioj », samloke la 12an de Majo Sro Ho ih .i-r el Ĝenevo parolis pri « l.a 

U. E A. ĝia celo ». Plue — Ire rimarkinda afero — estas ablonata speciala Esper- 

anta traduko (« Uevao de la Kongresoj ») al la « Revue des Congreso, kiu gazeto 

raportas regule pri ĉiuj (proksimume 70) dum la nuna jaro en Bruselo okazontaj kon- 

gresoj. La aldono estas redaktata de nia konata dana samideano Sro de Sk e e l - 

Gio k i.i .n g . Krome oni disdonis al ĉiu kongresano du broŝurojn de Generalo Se b e r t  : 
« La langue Internationale auxiliairc Esperanto » & « ^Esperanto et les langue» Na-

— Eine la Kongreso espri - 
Ĉiu internacia asocio delegu u iiii el siaj anoj, Luu la 

al aliaj asocioj ; liaj asocioj, kiuj havas 

i specialaj organizacioj ; la apartaj asocioj 
Office Central des Institution* Internationa- 

la parolon, ĝenerale pririgardante la

« •
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la « lnternacia Societo de Esperantistaj Juristoj » 

siaj agadoj, — En la Universala Ekspozicio estas 

oni intencas daurigi dum la somero la serion de la

t ionales ». Ankan la U. E. A. kaj 

disdonis oficialajn raportojn pri 

speciala Esperanta informejo & 
publikaj paroladoj pri Esperanto.

Do, resumante rion, mi de linĉi kongreso kunportis la impreson, ke ni Esperan- 

tistoj jam atingis Ire multe, sed mi ankan denove konvinkigis, ke liu sukceso devas 

instigi nin al plua fervora & konstanta laboro ĝis la kompleta venko de nia afero.

Eelix Eps t e in , Ham/>urgo, 
delegita de la Germana Esperanto-Asocio, lnternacia Scienca 

Asocio Esperant isla & Internacia Asocio de Bankistoj Esperantistaj.

KORESPONDADO

Esperanta & hungara numerado. 
— l ra leginte Internacian Sciencan Revuon 

mi retrovis en la N° 59a komparan ar- 
ti koleton pri la esperanta lai ara u kana 

numerado. Mi konai igas jen kelkajn notojn 
pri la hungara numerado, kiu elmontras 
preskaŭ tiom da logikeco, kiom la esper- 
anla.

La konformaj vorloj eslas :

hungare esperante

kei 16, a ii kei............................
harom.............................................
negy......... ........................................
ol......... >.......................................
liai....................................................
hei...................................................
nvolc.............................................
k i lene............................................. ..
liz......................................................
Iiusz..................................................
Karmine...........................................
negyven...........................................
ol ven— — — * *"******•*••**•••• • • 
hatvan.............................................
hetveu ...........................................
nvolc van.............U • • • • • •

kilencven.......................................
szaz................... • • • • •••••••• 
ketszaz ...........................................
ha roni szaz.....................................

klp.
ezer.................................................
ketezer ...........................................

ktp.

unu 
du 
tri 
kva r 
k vin
ses
sep 
ok 
naŭ 
dek 
dudek 
tridek 
kvardek 
kvindek 
sesdek 
sepdek 
okdek 
naŭdek 
cent 
ducent 
t ri cent

mil 
du mil

Ce la dekoj oni rimarkas tuj la radikon 
de la unuoj, escepte la vorton por 20. Ĉe 
la centoj kaj miloj la hungara lingvo 
sekvas lute la samajn regulojn, kiel la 
esperanta.%

Ce la numeroj post dek la dekoj estas 
anta muelataj :
lizenhat....................................... dekses
harmincegy................................ tridek unu

ktp.
A

Ce la pli allaj numeroj la ordo eslas la 
sama, logika. Ekz. :
• •
Otezerketszuiztizenhat.... Kvin mil du- 

[cent dek ses.

Dro R. Sc h a t z , 
Ruda pesi ( H ungarujo ).

El la historio de la reformo de 
1 kalendaro. — Kun miro mi legis en la 
78« numero de la I. S. R. ke oni atribuas al 
Sro Ak me o n  la projekton fle la reformo, 
sendepende proponitan de Sro Gk o s - 
c l a u d e . 'l io pruvas, ke ofte multaj alent- 
indaj revuoj & libroj restas nekonataj eĉ 
de samlingvanoj. Mi havas kelkajn franc- 
ajn eldonajojn, kiuj klare montras, ke 
vera aŭtoro de la priparolata projekto 
eslas ĉie konata sciencisto Sr0 Camille 
El a mma r io n , kiu ĝin proponis en 1884.

En revuo A Astronomie (nun eldonata 
sub Ia titolo : Rulletin de la Societe As- 

tronomu/ue de France), en septembra 
numero de 1884, aperis alvoko de Sro C. 
Fi.a mma r io n  (pp. 325-326) kiu sciigas pri 
malfermo de konkurso je sumo da 5000
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flankoj <2000 ^>) por la plejbona reform- 
projekto de la civila kalendaro ; templimo 
estis fiksita je oktobro 1885. En noveni- 
bra numero de la saina revuo (188 ». pp. 
'»O9-'»I9| aperis anonima artikolo sub 
titolo Reforme du Caletidrier, kies antoro 
proponis reformon la saman, kiun pro- 
ponis poste Sr<‘j Ar me l in Ai Gr o s c l a u d e .

La anonimeco de tiu artikolo estis inai- 
kovrita en libreto Curiosites de la Science 

de C. El a  mma  r io n , kie la autoro en arlik- 
olo « Proi el de reforme du Calendrier » 

plene represigas la anoniman artikolon el 
L'Astronomie & poste skribas (p. 87) : 
« I el est Ie projet de Reforme du Calen- 
drier que je proposai en novembre 188» »> 
& poste (p. 93): « En resume, voici la re- 
forme (pie j avais propose...» t.e. « lia 
estas la projekto pri reformo dela kalend- 
aro, kiun mi proponis en novembro 188'i... 
Resumante, jen estas la reformo kiun mi 
proponis... » poste sekvas la resumo, kiun 
elskribi estas senutile, ĉar ĝi lute similas 
tiun de Sro Gr o s c l a u d e .

Kvankam li anonime publikigis sian 
projekton. Sro C. Ei.a mma r io n grandanime 
ne partoprenis konkurson do 188t-85. 
Ĝin partoprenis pli ol 50 diverslingvaj 
projektantoj, kies projektojn analizis la 
estraro de novefondita Franca Societo Js- 

tronomia Aĝi decidis doni la unuan pre- 
inionde 1500 frankoj (600 al Sr°Gaslon 
Ar me l in , kiu realigis en sia projekto lion, 
kion anonime proponis SroC. Elammarion. 
Detala raporto pri la konkurso estis pres- 
itaen L' Astronomie. junio-septembro 1887.

Pe t r o  St o ja n .
/ rii bcevs k (Ruslando).

« Novaj Vortoj, »

Sino Ha n k e l  al Sro Dr Tiia i.w it z e r . 
Dresden, 31. 5. 1910,

Kara Sinjoro,

Kih i granda plezuro mi legis la trakta- 
ton de Bl a jk o  pri la kometo de Halle?, 

almenaŭ tiujn partojn el ĝi, kiujn mi po- 

vis kompreni. La traduko de mia kara, 

bonekonata Sro Smu r l o (‘stas bonega. Gi 
enhavas ne tiom da nekonataj vortoj, kiom 
mi limis renkonti en scienca broŝuro. 
Permesu, ke mi citu Iade ini rimarkitajn: 
a...la kazo, kiam falinta pomo induktis 
lin... menso, domininta * aspekto, kon- 
kordo, lagunoj (mankoj), ekspozi, fono, 
mikra. » La tasko dr la Scienca Revuo ne 
eslas facila. Kompreneble la teknikaj kaj 
fakaj vorloj estas ĉiuj permesataj, sed la 
autoroj ofte havas la kutimon, sen urĝa 
bezono uzi nekonatajn vortojn. La legantoj 
ilin ne ŝatas, eĉ abomenas, ili eble pro 

tio ne abonos la bonegan gazelon.
'l iai mi petas vin, ke ankan via gazelo 

sekvu la deziron de nia Akademia pre- 
zidanlo. Sr” Bo ir a c , kiu skribas en la

Oficiala Gazeto (N° 21, p. 325) : « Gene- 
ralc & liu rimarko havas specialan grav- 
econ por ĉiuj autoroj de naciaj esperant- 
istaj vortaroj, ni devas esti tre singarde^ 
muj & tre pripensi ĉe la enkonduko de 

novaj vortoj. Sii perli ueco ne eslas riĉeco, 
sed ŝarĝo & ĝeno, precipe (‘ii internacia 
lingvo, X/// devas esti pli simpla por esli 
pli facile lernebla. Sr ni ne trudas mem al 
ni certajn ĝeneralajn regulojn pri la 
elekto & la akcepto de novaj vorloj, Es- 
pe ranto estos baldaŭ difektita. ali formi gil a 
& kvazan dronigita sub tiu ondego de 
senutilaj, kelkfoje abomenaj vortoj, lau 

hazardo & individua kaprico enkonduka 
itaj, neniel zorgante nek la verajn bezonojn 
de nia lingvo, nek la simplajn regulojn de 

lingvistiko, n

Punktoj renversitaj anstataŭ sup- 
ersignoj. — La propono de Sro i»i Sa u s - 
s u r e , pro manko de supersignoj komposti 
punktojn renversitajn. eslas tre praktika.

Kial do ne por « u » ankan « u »?

Ni ne detruu la Zamenhofan preciz- 
econ! M i deziras peli ankan vin. ne inler- 
miksigu la duonvokalon « u >» je la vokalo 

« u », « u » sufiĉas, se « u » mankas.
Propo Dpo VV. Ko ppe n .



Oficiala informilo.

OFICIALA INFORMILO DE LA SCIENCA ASOCIO

Ins( rukeio pri la funkciado de Ia Kongresa Sekcio.— La 
organizado, en la Internacia Scienca Asocio, de la Kongresa Sekcio celas 
plifaciligi la enkondukon de la helpa lingvo internacia en ĉiu internacia 
kongreso, al kiu eble partoprenos diversnaciaj membroj, ne parolantaj 
oficialan lingvon de la Kongreso, kiu estas plej ofte la nacia lingvo de 
lando en kiu tiu Kongreso okazas.

Efektive, oni konsentas hodiaŭ,
«•iu povas prezenti siajn komunikaĵojn 
utilas, pro ilia neebla tradukado en ĉiujn reprezentatajn naciajn lingvojn, 
ke oni povu traduki ilin en unu solan lingvon, kompreneblan de ĉiuj 
ĉeestantoj.

Sed tiu enkonduko de Esperanto en la internaciaj kongresoj — krom sia 
jam praktika uzo por la traduko de la raportoj kaj oficialaj protokoloj, 
kiujn oni eble deziras disvastigi en ĉiuj landoj post la kunsidadoj — estas 
akceptebla kaj utiligebla, dum tiuj kunsidoj mem, nur se ekzistas inter la 
ĉeestantoj sufiĉe granda nombro da membroj, kiuj povas kompreni aŭ eĉ 
paroli la internacian lingvon.

La sperto aliparte montras kiel ekzemple oni konstatis en la Kongreso 
de la kuracistoj, cu Budapest, en 1909 . ke, se la Esperantistoj ne ĉeestas, 
en granda plimulto, en iu kongreso — kaj tio, malgran la granda jam 
akirita disvastiĝo de Esperanto, okazos ankoraŭ dum sufiĉe longatempo — 
estus profitdona organizi, en tiu kongreso, specialan esperantistan sekcion, 
en kiu la komunikaĵoj devus esti principe 
ebligus sekvigi ilin de utilaj diskutadoj, al 
povos ĉeesti kun intereso.

I iuj konsideroj devos gvidi la membrojn 
ili estos partoprenontaj internacian kongreson 
efektiviĝo.

Sed la ĉefa kondiĉo por ke tiu agado estu ebla estas, ke la 
tiu sekcio estu antaue informataj pri la preparado de 
la internacia lingvo povas ludi utilan rolon.

Por atingi tiun celon, estas dezirinde ke ĉiu Esperantisto, kiu estas 
partoprenonta lian kongreson, au kiu ekscias pri ĝia baldaŭa organizado, 
tuj sciigu pri tio la Sekretarion de la Sekcio, komunikante ĉiujn infomi- 
ojn, kiujn li povos kolekti pri la kondiĉoj de tiu organizado kaj tiu ebligos 
helpi tiun Sekcion en la 
ĉion, kion li povos koni, 
prenontaj la kongreson, 
organizantoj, rilate al la

la 
la

k e
* •

en preskaŭ ciuj tiuj kongresoj, 
en sia propra lingvo kaj tiam

prezentataj en Esperanto : tio 
kiuj neesperantistaj membroj

de nia kongresao
an okupos

sekcio, kiam 
sin pri ĝia

inembroj de 
ciu kongreso, en kiu

plenumado de gia tasko : ankan li sciigos 
pri la ebla nombro da la esperantistoj parto- 

aranĝoj, kiujn jam eble faris la 
rolo ludota en ĝi de Esperanto. Je tiu lasta
kaj pri la
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vidpunkto, estas interese informiĝi, ĉu Esperanto jam estas principe 
akceptita kiel uzota samtempe kun la naciaj lingvoj por la komunikaĵoj 
kaj diskutoj, aŭ ĉu eĉ ĝi estas akceptita kiel dua lingvo por la traduko 
de la dokumentoj publikigitaj en la oficiala nacia lingvo de la Kon- 
greso.

Eslas ankan dezirinda ke la esperantistaj ĵurnaloj donu lokon por la 
informoj rilataj al la demandoj, kiuj koncernas tiujn kongresojn kaj 
speciale por la komunikaĵoj de la Kongresa Sekcio.

La Sekretario de la Kongresa Sekcio devas centralizi ĉiujn sciigojn de 
tiu speco, kiujn li povas kolekti, por utiligi ilin lau la kondiĉoj sube 
difinataj en tiu intenco: li plej baldaŭ kiel eble, interrilatigos kun la 
organizantoj de tiu Kongreso, ĉu senpere, ĉu per la esperantistoj, membroj 
de la Kongreso, kiuj estos konataj de li.

Oni povos tion fari, ĉu adresante al tiuj organizantoj leteron skribatan 
lau la sube1 donata modelo, kaj kiu estos tradukata en la oficiala lingvo de 
la kongreso.

Se la sekretario de la Sekcio sukcesis kolekti sufiĉe frue la nomojn 
de la membroj de la Kongreso, kiuj estas esperantistoj au kiuj akceptas 
uzon 
ilin, se ili ne estas anoj de ĝi 
de la lnternacia Scienca Asocio, kaj inviti ilin. por lari klopodojn al la 
Estraro de la Kongreso, en la celo postuli, laŭokaze, ĉu la akcepton de 
Esperanto kiel laŭvola uzota lingvo, ĉu ĝian (dekton kiel oficiala lingvo, 
ĉu fine la kreadon de esperantista sekcio en la Kongreso.

Kiam granda nombro da kongresoj organizigas, preskaii samtempe en 
sama urbo kaj se oni kreis specialan grupon de la kongresoj 
okazas en la nuna 
serĉi rimedon por aligi al la Administracio de la Grupo de tiuj Kongresoj, 
specialan esperantistan reprezentanton, komisiitan por esli je la dispono 
de tiu administracio kaj de la esperantistoj, membroj de la diversaj 
kongresoj, por helpi ilin organizi la servojn, kiuj povas utili por la ple- 
numado de la supre difinita programo.

La Ĝenerala Sekretario de la Kongresa Sekcio, 
Ro l l e t  d e i . Is i.e .

de Esperanto por la servoj de la Kongreso, estas bone, memorigi
6i, pri la ekzistado de la Kongresa Sekcio

kiel tio 
universala Ekspozicio <le Bruxelles estas dezirinde

1 Sekvas en la plej proksima nro.
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ESPERANTO l EKI.AG JI0LLER4 BOREL, Berlin, S.W.Lindenstr. 18-19

„LA DUONMONATA11
La plej internacia, plej diverstema, plej ofte 

aperanta, tutmonda Esperanta Revuo, alterne 

ilustrata, por la vivo de la Esperantistaro sur ĉiuj 

kampoj de la homa spirito. Konkursoj kun valoraj 

premioj. pj

Redaktisto : K ARL STEIER

Jara abonprezo por 22 numeroj po 12 kaj pli

paĝoj toS' 1.75.

LINGVO INTERNACIA

SENSACIA

NOVAJO

Alsendante vian 
fotografaĵon, vi 

ricevos, post 
kelkaj tagoj, en 
apuda grandeco 

Velofot-121 
Portretojn 

la plej belajn, 
malmultekostajn 
akrajn, daŭrajn 

fotografaĵojn, 
kiuj ekzistas.

eliranta inter la 15. kaj la 20. de ciu monato
La plej malnova el ĉiuj gazetoj Esperantistaj

fondita en 1895

La plej enhavoriĉa !
paĝoj da dense 
presita teksto en 
plej korekta kaj 
plej klasika stilo

Por ricevi specimenon oni Rcndu

La plej malkara! 
~ fr. (2 
) abonprezo 

por 
unu jaro

uun pORtnn Kespond - Kuponon

Presa Esperantista Societo, 33, rue Laceprde, Paris

i 20 fotografaĵoj.............. Sj 50
PREZOJ: ĵ 50 » ...............» 1 .

f 100 . ...............» 1 75

Konvenaj kadretoj po 2 1/2 Sd.
La senditajn fotografaĵojn oni rericevas nedi- 

fektite!
Livero post sendo de la mono (enlande 10 Sd., 

eksterlande 20 Sd. plie por transsendo), aŭ per 
poŝta repago, aŭ per ĉekoj de la Esp. Ĉekbanko).

FRITZ MAYERHAŬSER
BAD REICHENHALL (Germanujo)

(Esperantia Entrepreno N® 43,3626 » 1)
Tre konvenaj por alglui surla membrokartojn de l. E. A.

Prezarojn pri fotografaj specialaĵoj sempage! 

La bildo estas la i i-jara Esperantistino Manjo Mayerhauser»



Prove ni dissendos uno de la plej 

proksimaj numeroj unufoje faldita.

Ni pelas la estimatajn akceptantojn 

bonvole komuniki al ni. ĉu la nova 
aŭ la malnova dissend-maniero 

pli bone plaĉis al ili.

Ni esperas, ke la nova maniero 

konservos la jurnal - numerojn pli 

bone; sed eslas afero de praktika 

sperto. Tial kompleze skribu pri lio al 

’26’ " INTERNACIA SCIENCA REVUO “

Keĉenbroda-Dresden (Germ.).

Stampas per umi premo: firmon, lokon, daton, 
horon, minuton Nur unu ciferplato 1 

1VOV.1 ! Neniu risko, ĉar unujara garantio!
La horloĝradaro iras .76* horojn ! 

PRAKIIK V! (ii devus manki en neniu 
moderna komercejo aŭ kontoro! Pezo: 175 gramoj. 
Prezo : 10 kontraŭ mon-antaŭsendo aŭ pofit- 
pagoŝarĝo. Prospektoj senpage!

Fritz MAYERHAUSER
Dissendejo de pratikaj novaĵoj

BAD KEICIIEMIALL (Germanujo)
(Espnrantia entrepreno N0 43 362. w l

Moderna lernejo por modernaj lingvoj

Frankfurt a./M., Gothestrasse io /ii [14J

Havante 20 gelernantojn por Esperanto (1 Japanon, 3 Rusojn, Anglon, 
Hungaron, Italon & Holandon) kolektas la adresojn de la komercistoj, 
korespondante en Esperanto, por komposti adresaron.

Ĝi ricevos plezurege trapasantajn gesamideanojn, metante al ilia dispono 
300 esperantistajn librojn & pli cl 50 gazetojn.

Jus aperis: [t8]

TEKA-jarlibio UUO

Eldonita de la
Tutmonda Esperanta Kuracista Asocio.

Kun la portreto de la prezidanto de ETERA, 
profro Dro DoR-Lyon. Broŝ. 0.4, bind. $ 0.6. 
Mirinde etika propagandilo ne nur por kuracistoj, 
sed por la tuta Esperantujo !

II. F. A d o l f  T h a l w i t z e r , eldonejo, 
Kotzschen broda- Dresden (Germ.).

D' M BRANN : « Kurzer Gang durch die 
jŭdische Geschichte » (Mallonga hebrea bist- 
orio). — La efektive plej bona mallonga hidtorio 
de ia hebreoj. Ĉe la germanlingvaj hebreoj 

treege ŝatata traktato. Plej bona legaĵo por 
hebreaj literatur-unuiĝoj. — Broŝ. 0.250, 

bind. $ 0.400.

H. F. A d o l e  T h a l w i t z e r , eldonejo, 
[17] Kotzschenbroda-Dresden (Germ.).

Presejo : Alb. K Cn d ig , 4, rue du Vieux-College, Ĝenevo.


